يوليو 2018
طالب المعهد الصيفي،
لاًبكم!
أه ً
يسرنا انضمامكم إلينا في صيف  2018لتعلم اللغة العبرية ونتمنى لكم فترة تعليمية ممتعة.
إليكم بعض المعلومات المهمة:
يبدأ الدوام يوم الخميس الموافق  26.07.2018الساعة  .08:30في هذا اليوم يفضل أن تتواجدوا بوقت مبكر لمعرفة
رقم ومكان الغرفة التي ستتعلمون بها .قوائم الطالب ستعلق على لوحة اإلعالنات في مبنى بويار في الطابق الثالث
والرابع .على اللوحات سينشر أيضا ً اسم المبنى ورقم الصف الذي سيتعلم به كل طالب.
الطالب الذين لم تظهر أسمائهم في القوائم ،يرجى منهم التوجه الى مبنى بويار الطابق الخامس الستكمال عملية دفع
الرسوم المطلوبة للدورة ومن ثم التوجه الى مكتب قسم اللغة العبرية (مبنى بويار ،الطابق الرابع) للحصول على ورقة
توجيه الى صفوفهم.
أيام التعليم هي من يوم األحد إلى يوم الخميس.
ساعات التعليم

األيام

10:00 – 08:30

األحد حتى الخميس

12:00 – 10:30

20:13 – 08:30

13:20 – 12:15
10:00 – 08:30

الجمعة ()14.9.18 ،27.7.18

12:00 – 10:30

20:13 – 08:30

13:20 – 12:15

االستراحات
10:30 – 10:00
12:15 – 12:00
10:30 – 10:00
12:15 – 12:00

* سيكون هناك فعالية تعليمية واحدة لكل صف بعد الظهر ،وسيقوم المعلم بإخباركم عن التفاصيل.
تواريخ مهمة:
عطلة – عيد األضحى

22/08/2018

األربعاء

11-9/9/2018

األحد  -الثالثاء

عطلة رأس السنة

16/9/2018

األحد

االمتحان النهائي

17/9/2018

االثنين

آخر موعد إلخالء سكن الطالب

الكتب الدراسية:
في أول يوم دراسي سيخبركم المعلم عن اسم الكتاب الذي سوف تتعلمون فيه .يرجى إحضار مبلغ من المال (حوالي 200
شيكل) لشراء الكتاب بنفس اليوم.
* يرجى المالحظة بأن رسوم الكتب واللوازم األخرى غير متضمنة في رسوم التسجيل للدورة نفسها.
* ننصح بعدم الكتابة على الكتب خالل أول أيام الدورة حتى تتمكنوا من استبدالهم إذا كان هناك حاجة لذلك.
تقسيم العالمات:
* مستوى أ ،ب (א' ,ב')
حضور
امتحان
نصف الفصل
10%
15%
*مستوى ج (ג')
امتحان
نصف الفصل
15%
*مستوى د (ד')
امتحان
نصف الفصل
15%

امتحان فهم
المسموع
5%

وظائف
بيتية
15%

حضور

امتحان فهم
المسموع
5%

وظائف
بيتية
10%

حضور

امتحان فهم
المسموع
5%

وظائف
بيتية
10%

10%

10%

* مستوى هـ ،و (ה' ,ו')
حضور
امتحان
نصف الفصل
10%
15%

وظائف بيتية

اختبارات

10%

15%

اختبارات

امتحان شفهي

امتحان مستوى

15%

5%

35%

اختبارات

مشروع

امتحان مستوى

15%

10%

35%

اختبارات

النصوص
االختيارية*
15%

امتحان مستوى

10%

النصوص
االختيارية*
15%

35%

امتحان مستوى
35%

* النصوص اإلختيارية لمستويات د ،هـ ،و:
طالب المستويات التالية (د ،هـ ،و) يجب أن يختاروا موضوع نصوص معين للتعلم عنه خالل الدورة .عالمة هذه النصوص
تمثل جزء من العالمة النهائية للكورس.
الحضور اليومي:
•

الحضور اجباري

•

الرجاء عدم التأخر .يجب التواجد في الصف بالوقت.

•

يجب على الطالب اتمام جميع وظائفه البيتية وتقديم االختبارات اليومية.

•

الطالب الذي يتغيب عن أكثر من  %10من الدروس سيتم خصم عالمات من معدله النهائي.

•

الطالب الذي يتغيب عن  %30من الدروس أو أكثر ،لن يسمح له بالتقدم لإلمتحان النهائي ولن يحصل على معدل في
الكورس.
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مستويات اللغة العبرية:
لكي تنتقل من مستوى إلى المستوى التالي ،عليك الحصول على عالمة النجاح في امتحان المستوى:
مستوى أ /ب /ج/د65 :
مستوى هـ70 :
مستوى و.75 :
أسئلة واستفسارات:
للسؤال أو االستفسار حول مواضيع أكاديمية ،تستطيعون التوجه إلى المعلم أو منسق المستوى ،أو منسقة المعهد الصيفي في
غرفة  438في مبنى بويار إن احتاج األمر.
للسؤال أو االستفسار حول مواضيع إدارية ،تستطيعون التوجه لمكاتب قسم تعليم اللغة العبرية خالل ساعات عمل المكتب:
األحد – الخميس( .15:30 – 8:30 :غرف 447 ،446 ،445 ،444 ،434في الطابق الرابع في مبنى بويار).
هواتف. (02) 5882603 , (02) 5882352 :
ساعات دوام المكتب :أيام األحد – الخميس.15:30 – 8:30 :
إيالت الكانا بن اهرون  -منسقة المعهد الصيفي ،قسم اللغة العبرية ،مكتب .438

eilat.elkana@mail.huji.ac.il

أوريت تويج – المسؤولة االدارية ،قسم اللغة العبرية ،مكتب .447
تسوكي شآي -المسؤول األكاديمي ،قسم اللغة العبرية ،مكتب .433

نتمنى لكم صيفا ممتعا ،ونجاحا باهرا باللغة العبرية

أوريت تويج
المسؤولة اإلدارية لقسم اللغة العبرية
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إيالت الكانا بن اهرون
منسقة المعهد الصيفي

